
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СМОЛЯН 

ПРОТОКОЛ 

 №20 

Смолян, 07 Ноември 2021г. 

 

 

Днес, 07 ноември 2021г., в 18.00 часа се проведе извънредно заседание на РИК – Смолян, 

в зала №201, в сградата на Областна администрация – Смолян. 

На заседанието присъстват  9 члена, в съответствие със законоустановения кворум, 

съгласно чл.70, ал.3 от Изборния кодекс: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станимирова Чакърова присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ангелова Петкова  присъства 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златко Славчев Карамучев присъства 

СЕКРЕТАР: Димитър Стоянов Марев  присъства 

ЧЛЕНОВЕ: Соня Стоянова Коджебашева  присъства 

 Йордан Савов Фотев присъства 

 Симеон Атанасов Велинов  присъства 

 Малинка Минчева Кордова присъства 

 Костадин Димитров Чаталбашев отсъства 

 Маргарита Георгиева Солакова отсъства 

 Антоанета Емилова Узунова отсъства 

 Емилиян Здравков Бакърджиев присъства 

 Любен Динков Атанасов отсъства 

 

Председателят на РИК – Смолян предложи следния проект на дневен ред: 

 

1. Определяне броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията 

на община Борино, за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на ре-

публиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

2. Назначаване на членове на подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ на тери-

торията на община Борино за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент 

на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 

3. Публикуване на упълномощени представители на ПП ”ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИО-

НАЛНО ДВИЖЕНИЕ” за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 

републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

 



4. Разни. 

Постъпи предложение от Димитър Марев да отпаднат от дневния ред на точка 1 и 2 предвид 

следните обстоятелства:  

По отношение на точка 1 – към настоящия момент няма налице влязло в сила решение на ЦИК 

и разглеждането на тази точка не следва да се разглежда поради взаимно изключващи се ре-

шения.  

По отношение на точка 2 от дневния ред, считам че назначаването на членовете на секционата 

комисия следва да се извърши от ЦИК, предвид разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ИК, тъй 

като към настоящия момент срока за назначаването им от РИК е изтекъл .  

Първоначалния проект за дневен ред се подложи на гласуване.  

 

Гласували, както следва: 

 

Росица Станимирова Чакърова ЗА 

Мария Ангелова Петкова  ПРОТИВ 

Златко Славчев Карамучев ЗА 

Димитър Стоянов Марев  ПРОТИВ 

Соня Стоянова Коджебашева  ПРОТИВ 

Йордан Савов Фотев ПРОТИВ 

Симеон Атанасов Велинов  ЗА 

Малинка Минчева Кордова ЗА 

Костадин Димитров Чаталбашев отсъства 

Маргарита Георгиева Солакова отсъства 

Антоанета Емилова Узунова отсъства 

Емилиян Здравков Бакърджиев ЗА 

Любен Динков Атанасов отсъства 

 

От общо 9 членове присъстващи на заседанието гласуваха по следния начин: 

Гласували „ЗА“ – 5 членове на РИК Смолян 

Гласували „ПРОТИВ“ – 4 членове на РИК Смолян 

 

 

Подложен беше на гласуване проекта на Димитър Марев за дневен ред, при който се 

предлага да отпаднат точка 1 и 2 от дневния ред.  

 

  

Росица Станимирова Чакърова ПРОТИВ 

Мария Ангелова Петкова  ЗА 

Златко Славчев Карамучев ПРОТИВ 



Димитър Стоянов Марев  ЗА 

Соня Стоянова Коджебашева  ЗА 

Йордан Савов Фотев ЗА 

Симеон Атанасов Велинов  ПРОТИВ 

Малинка Минчева Кордова ПРОТИВ 

Костадин Димитров Чаталбашев отсъства 

Маргарита Георгиева Солакова отсъства 

Антоанета Емилова Узунова отсъства 

Емилиян Здравков Бакърджиев ПРОТИВ 

Любен Динков Атанасов отсъства 

 

 

От общо 9 членове присъстващи на заседанието гласуваха по следния начин: 

Гласували „ЗА“ – 4 членове на РИК Смолян 

Гласували „ПРОТИВ“ – 5 членове на РИК Смолян 

 

 

Поради неприемането на проектите за дневен ред заседанието се закри и се насрочи ново 

извънредно заседание за 07.11.2021г. от 18:00г. 

 

Председателят на комисията заяви, че ще депозира уведомително писмо до ЦИК за 

неизпълнение на задълженията от страна на членове на РИК Смолян за определяне броя 

ПСИК на територията на община Борино, както и за отказа същите да изплънят решението 

на ЦИК, като по този начин се лишават от възможност  хората с увреждания да гласуват в 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 

територията на Община Борино.  

 

Председателят на комисията насрочи извънредно заседание на комисията за 08.11.2021г. от 

18:00ч..  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА СТАНИМИРОВА ЧАКЪРОВА………………...................  

 

 

СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР СТОЯНОВ МАРЕВ………………................... 

 


